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Komise pro vzdělávání a sport
Rady města Blatná
Blatná dne: 12. 10. 2020

ZÁPIS
z jednání Komise pro vzdělávání a sport Rady města Blatná,
které se konalo dne 5. 10. 2020 od 14:30 hod.
Přítomni:
Členové komise:
Mgr. Marcela Karbanová – předseda komise, Ing. Eva Linhartová – garant komise,
Mgr. Radka Kocúrová, Ing. Dušan Maleček, Mgr. Radek Řebřina, Michal Vanduch,
PaedDr. Eva Wachtlová
Omluveni:
Přizváni:
Bc. Kateřina Malečková – starostka
Pavel Ounický - místostarosta
Jednání bylo zahájeno v 14:30 hodin předsedkyní komise Mgr. M. Karbanovou.

Program jednání:
1) „Program rozvoje sportu města Blatná“ - aktualizace
2) Vybudování školního hřiště u kuželny (povrch hokejbalového hřiště)
3) Oprava povrchu atletického oválu
4) Dotace na individuální účely – informace k podaným žádostem v oblasti sportovní
na rok 2021
5) Základní školy a mateřské školy – zahájení školního roku 2020/2021, financování
regionálního školství, plánované investiční akce v r. 2021
6) Různé

Průběh jednání:
1/ „Program rozvoje sportu města Blatná“ – aktualizace
V úvodu nás paní starostka seznámila s částečně vyhodnocenými výsledky papírově
vyplněných anketních lístků k aktualizaci „Strategického plánu rozvoje města“.
V oblasti sportu občané nejvíce preferovali např. vybudování víceúčelové sportovní
haly, krytý plavecký bazén nebo rozšíření stávajícího, venkovní zimní kluziště a
vybudování cyklotras. Dne 4. 11. 2020 se bude konat veřejné projednání aktualizace
„Strategického plánu rozvoje města“ v KCAŽ Blatná.
Následovalo vyhodnocení a aktualizace „Programu rozvoje sportu města Blatná“:
Program rozvoje sportu města Blatná byl předem konzultován s panem J. Blovským
z odboru majetku, investic a rozvoje.
Priorita č. 1 - Investiční záměry města Blatná
- z uvedených 7 aktivit byly dokončeny 3 aktivity – vybudování bikeparku - v r. 2019,
rozšíření výukových prostor ZŠ T. G. Masyaryka – v r. 2020, úpravy školního dvora
ZŠ J. A. Komenského – v r. 2019
- komise navrhuje spojit tyto aktivity – vybudování venkovního zimního kluziště
(investiční záměr města) a renovace hokejbalového hřiště (investiční záměr
sportovních spolků) – členové komise doporučují při úpravách hokejbalového hřiště
počítat s následným vybudováním venkovního zimního kluziště
- členové komise podpořili vytvoření nové aktivity - vybudování víceúčelového
sportovního hřiště na školním dvoře ZŠ J. A. Komenského (víceúčelové hřiště a
herní prvky pro 1. stupeň ZŠ)
- komise také podporuje plánování a budování cyklostezek a propojení s projektem
CKVB „Blatná – město růží“ - příprava naučné stezky v trase Blatná – Skaličany –
Paštiky – Chlum – Hajany – Sokolovna Blatná
Priorita č. 2 - Investiční záměry sportovních spolků
Sportoviště pro členy TJ Blatná:
- z uvedených 9 aktivit byly dokončeny 2 aktivity – renovace umělé trávy pro
fotbalový oddíl – v r. 2019 a vnější oplocení tenisových kurtů – r. 2019
- aktivita renovace hokejbalového hřiště by měla být v souladu s investičním
záměrem města a zároveň s projektovou dokumentací venkovního zimního kluziště
- pan M. Vanduch navrhl spojení aktivit - osvětlení tenisového kurtu a vybudování
umělého tenisového kurtu a zrušení aktivit - vybudování tenisové haly a úprava
doskočiště pro skok daleký, zároveň navrhuje přidání aktivity - rekonstrukce
travnatého hřiště a zavlažování
- komise s těmito návrhy souhlasí
Sportoviště pro členy TJ Sokol Blatná:
- z uvedených 4 aktivit byly dokončeny 3 aktivity – zabudování venkovního stolu pro
stolní tenis, renovace vchodových dveří, zajištění vstupu na čipové karty
- vybavení nářaďovny se realizuje průběžně

Priorita č. 3 - Neinvestiční záměry města Blatná
-besedy pro občany města a podpora vzdělávání sportovních trenérů mládeže a
pedagogů tělesné výchovy probíhá průběžně

2/ Vybudování školního hřiště u kuželny (povrch hokejbalového hřiště)
Pan místostarosta nás v komisi seznámil s okolnostmi budování a investováním
projektu „Vybudování školního hřiště u kuželny“, s pravidly užívání a provozu –
hokejbalisté by měli být seznámeni s údržbou, sestavováním a rozebíráním tohoto
povrchu (desek).
Financování hřiště – celkem 1.813.000 Kč - dotace 1.087.000 Kč, město 350.000 Kč
a hokejbalisté získali peníze ze sbírky ve výši 376.000 Kč.
3/ Oprava povrchu atletického oválu
Během léta došlo k opravě povrchu atletického oválu – byly provedeny odborné
práce (instalování ochranných fólií), které zabrání prorůstání kořenů do tartanové
dráhy. Povrch byl znovu přestříkán a nalajnován.
Financování – celkem 441.000 Kč – dotace KÚ 300.000 Kč, město141.000 Kč.
4/ Dotace na individuální účely – informace k podaným žádostem v oblasti
sportovní na rok 2021
Ing. E. Linhartová informovala o podaných žádostech o individuální dotace v oblasti
sportu (oddílů i fyzických osob).
Termín pro podání žádostí byl jako každý rok do 30. 9. 2020. Celkem jsme obdrželi
11 žádostí, které se týkají oblasti sportu, z toho 1 žádost byla podána po termínu.
Všechny podané žádosti se budou projednávat a posuzovat na schůzce začátkem
listopadu.
5/ Základní školy a mateřské školy – zahájení školního roku 2020/2021,
financování regionálního školství, plánované investiční akce v r. 2021
Ing. E. Linhartová informovala členy komise o zahájení nového školního roku, počtu
dětí a tříd v jednotlivých školách a financování regionálního školství:
Základní škola J. A. Komenského Blatná
- zapsáno 365 žáků, 19 tříd – 10 tříd na I. stupni a 9 tříd na II. stupni
Základní škola T. G. Masaryka Blatná
- zapsáno 438 žáků, 18 tříd – 10 tříd na I. stupni a 7 tříd na II. stupni
Mateřská škola Blatná, Šilhova
- zapsáno 112 dětí, 4 třídy, kapacita 112 dětí naplněna
Mateřská škola Blatná, Vrchlického
- zapsáno 167 dětí, 7 tříd
Financování regionálního školství:
- k 1. 1. 2020 došlo ke změně financování regionálního školství – dle počtu
odučených hodin (dle reálné výše tarifních platů pedagogů), dříve dle
skutečného počtu dětí, žáků uvedeného ve školní matrice pro daný školní rok
- dle informací od ředitelů škol jsou rozpočty škol dostatečně naplněné

v tomto roce byly zatím provedeny 2 úpravy rozpočtu přímých výdajů, které
byly hlavně zaměřené na podpůrná opatření žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a dále reaguje na požadavky na individuální úpravy rozpočtu
jednotlivých škol nebo ORP
Plánované investiční akce v roce 2021 – v rozpočtech škol na rok 2021 nejsou
plánované žádné investiční akce.
-

6/ Různé
Pan místostarosta komisi informoval o architektonickém návrhu a realizaci přírodního
hřiště u MŠ Šilhova – podaná dotace na úpravu celé zahrady nebyla úspěšná a
projekt bude realizován po částech v dalších letech z prostředků města.
Paní Mgr. Kocúrová informovala o poškozování oplocení Základní školy Holečkova
zejména na jaře, v období uzavření škol. Členové komise informovali o dalších
problematických místech (lavičky u venkovního hřiště za kostelem a park u ZŠ J. A.
Komenského). Komise doporučuje častější kontroly městské policie k zajištění
bezpečnosti a kontrole sportovišť proti ničení majetku.
Komise byla seznámena s plánovaným doplňováním herních prvků na dětských
hřištích v osadách Blatné.

Jednání bylo ukončeno v 16:30 hodin.

Příští jednání: dle potřeby, zatím není stanoven termín
.
Zapsala: Ing. Eva Linhartová
Ověřila: Mgr. Marcela Karbanová

